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Bethard.com knyter till sig Magnus Rydeving, en av Sveriges 

ledande experter på spelberoende och spelansvar 

Bethard.com presenterade idag sitt senaste nyförvärv, Magnus Rydeving som under åren gjort sig 
känd som en av Sveriges mest inflytelserika experter och debattörer inom spelproblematik och 
spelansvar. Magnus driver idag Spelnykter där han föreläser och utbildar kring frågor relaterade till 
spelberoende, samt coachar personer med spelproblem och deras anhöriga. Magnus kommer i 
rollen som extern expert hjälpa Bethard till att bli ledande även inom spelansvar.   
 
”Jag är oerhört glad och stolt att vi lyckats knyta till oss Magnus, han besitter en enorm kunskap inom 
ett för oss väldigt viktigt område,” säger Erik Skarp, grundare och VD för Bethard Group. ”Det var på 
förhand långt ifrån självklart att en av spelbranschens mest högljudda kritiker skulle ha förmågan att 
visa ett så ett öppet sinne att vi kunde inleda en dialog. Men, nu är allt på plats och jag ser fram emot 
att tillsammans med Magnus förverkliga vår vision om Bethard som det tryggaste spelalternativet på 
marknaden”. 
 
”De som känner till mig har knappast kunnat undgå att jag är starkt kritisk till hur majoriteten av 
speloperatörerna hanterar spelproblematik och spelansvar. Jag måste erkänna att jag från början var 
tveksam även till Bethard när de räckte ut en hand”, säger Magnus Rydeving. ”Men ganska snart 
insåg jag att bolaget menade allvar med att de faktiskt ville bli bättre och ta ett större ansvar. Jag ser 
detta som en fantastisk möjlighet att förändra systemet från insidan - och få vara med och arbeta 
fram en modell för ansvarfullt spelande på en reglerad spelmarknad”.  
 
Magnus Rydeving kommer erbjudas full transparens i bolagets system och relevanta processer. Han 
kommer vid sidan av arbetet med Bethard fortsätta driva sin verksamhet inom Spelnykter.  
 
Bethard.com är baserade i Malta och är för närvarande licensierade i Malta, Danmark och 
Storbritannien. Därtill har man ansökt om spellicens i Sverige.  
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
 

Erik Skarp, medgrundare & VD Bethard Group Ltd 
E-mail: erik@bethardgroup.com 
 

Magnus Rydeving, grundare av Spelnykter 
E-mail: magnus@spelnykter.se 
 

Jan Lindow, marknadschef Bethard Group Ltd 
E-mail: jan.lindow@bethardgroup.se 
 

 

Om Bethard 

Bethard.com är ett iGaming företag som erbjuder idrottsbetting och casinospel online. Företaget grundades 

2012 och består av ett team med passionerade individer som delar visionen om att ta idrottsbetting till nästa 

nivå. Företagets är baserat I St Julians, Malta. 
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